
 
 

 

LEKUALDATZE-LEHIAKETA IREKI ETA IRAUNKORRA 

PROZESU OROKORRA 
Deialdia Ebazpen bakarra emango da kategoria edota lanbide-talde 

bakoitzerako, eta indarrean jarraituko du denboran zehar. 
Ebazpena EHAAn argitaratuko da. 

Izen-ematea zabalik Izen-ematea irekita egongo da modu iraunkorrean deialdiaren 
Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera. 

Izena emateko 
eskaera 

Hautaketa eta Horniketaren webgunean egingo da, Lekualdatze-
lehiaketa ireki eta iraunkorrari dagokion atalean, helbide honetan: 
www.osakidetza.euskadi.eus 

Destino potentzialak 
/ Ikusgai dauden 

destinoak 

Profesionalak eskaeran ikusgai izango ditu berak hauta ditzakeen 
kategoriako destino potentzialak, kontuan hartu gabe lanpostu 
hutsak diren edo langile finkoek edo aldi baterakoek betetzen 
dituzten. 

Baldintzatutako 
parte-hartzea 

Familia-bizikidetza dela-eta baldintzatutako parte-hartze eskaerak 
aurkeztu ahalko dira. 

Lehentasunezko 
eskubidea 

Osakidetzako langileek lehentasunezko eskubidea izango dute 
osasun-barruti berean destinoa lortzeko baldin eta jabetzan duten 
plaza ezabatu bada edo langile-berresleipen batek eragiten badie 
(nahitaezko mugikortasuna edo antzeko prozedura). 
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Azaroko 
zikloko 

destinoen 
eskaintza 

2021eko azaroaren 30ean EHAAn argitaratuko den Ebazpen baten 
bidez egingo da. 

Barne 
hartutako 
destinoak 

Zikloko eskaintzaren Ebazpenaren eranskinean zerrendatuko dira. 

Azaroko 
zikloan 

kontuan 
hartu 

beharreko 
epeak 

Merezimenduen 
zenbaketa 

Epemuga: 2021eko abenduaren 23a 

Izen-ematea Epemuga: 2021eko abenduaren 23a 

Eskakizunen eta 
merezimenduen 

egiaztapena 

Epemuga: 2021eko abenduaren 23a 

Aukeratutako 
destinoak 

Epemuga: 2021eko abenduaren 23a 

Destinoak 
sartzea 

Epemuga: 2021eko abuztuaren 31a 

Publizitatea 

Destinoen eskaintzaren Ebazpena EHAAn eta 
Hautaketa eta Horniketaren webgunean 
argitaratuko da, Lekualdatze-lehiaketa ireki eta 
iraunkorrari dagokion atalean, helbide honetan: 
www.osakidetza.euskadi.eus 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/


 
 

ATZERA EGITEA (Erabakiaren zortzigarren oinarria) 

Epea Eskaera indarrean dagoen denbora guztian 

Prozedura 
Hautaketa eta Horniketaren webgunean egingo da, 
Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorrari dagokion atalean, 
helbide honetan: www.osakidetza.euskadi.eus 

Ondorioak 

Indarreko 
zikloko 
destinoen 
behin-
behineko 
esleipenari 
buruzko 
ebazpenaren 
aurka 
erreklamazioak 
aurkezteko 
epea amaitu 
baino lehen 
egiten bada: 

- Indarreko zikloko eskaera bertan behera utziko da. 

- Indarreko zikloan behin-behinean esleitutako destinoa 
bertan behera utziko da. 

- Eskaera prozesu orokorretik ezabatuko da. 

- Hurrengo zikloetan parte hartu ahal izateko, beste 
eskaera bat egin beharko da. 

 

Indarreko 
zikloko 
destinoen 
behin-
behineko 
esleipenari 
buruzko 
ebazpenaren 
aurka 
erreklamazioak 
aurkezteko 
epea amaitu 
ostean egiten 
bada: 

- Indarreko zikloko eskabidea mantenduko da. 

- Indarreko zikloan behin-behinean esleitutako destinoa 
mantenduko da. 

- Indarrean dagoen zikloko destinoen behin betiko 
esleipenaren zerrendatik eskabidean hautatutako 
destinoetako bat esleitzeko aukera mantentzen da, behin-
behinean esleitutako pertsonak eskubidea galtzen badu.  

- Eskaera prozesu orokorretik ezabatuko da. 

- Hurrengo zikloetan parte hartu ahal izateko, beste 
eskaera bat egin beharko da. 

 

Baldintzatutako parte-hartzaile batek eskaerari atzera egiteak ez dakar beste 
lehiakideak ere atzera egitea. 

 

UKO EGITEA (Erabakiaren zortzigarren oinarria) 

Epea 
Indarreko zikloko destinoen behin-behineko 
esleipenari buruzko Ebazpena argitaratu eta 
10 egunera, gehienez ere. 

Prozedura 

Hautaketa eta Horniketaren webgunean 
egingo da, Lekualdatze-lehiaketa ireki eta 
iraunkorrari dagokion atalean, helbide 
honetan: www.osakidetza.euskadi.eus 

Indarraldia 
- Indarreko zikloko eskaera bertan behera 

utziko da. 



 
 

- Eskaera prozesu orokorrean mantenduko 
da. 

- Ez da beste eskaerarik egin beharko 
hurrengo zikloetan parte hartu ahal 
izateko. 

 

ESKAERA ALDATZEA 

Epea 

Edozein unetan. 
Ezarpen-zikloan, kontuan hartuko dira eskabidearen datuak, egiaztatutako 
merezimenduak eta 2021eko urtarrilaren 15aren amaieran agertzen den 
destino-aukeraketa. 

Prozedura 
Hautaketa eta Horniketaren webgunean egingo da, Lekualdatze-lehiaketa ireki 
eta iraunkorrari dagokion atalean, helbide honetan: 
www.osakidetza.euskadi.eus 

 

ESKAERAREN INDARRALDIA 

Indarreko zikloan destinoren 
bat esleitu zaion pertsona, 
nahiz eta destino hori ez izan 
lehen aukera 

- Hurrengo zikloetan parte hartu ahal izateko, beste 
eskaera bat egin beharko du. 

- Lortutako destinoan urtebete eman beharko du, behin 
betiko esleipenaren ebazpena argitaratzen den 
egunetik zenbatzen hasita.  

Indarreko zikloan destinorik 
esleitu ez zaion pertsona 

- Eskabidea indarrean egongo da hurrengo esleipen-
zikloetan, harik eta hautatutako destinoren bat esleitzen 
zaion arte; horrek ez du esan nahi, ordea, eskaera bertan 
behera utzi edo aldatu ezin denik, ezta uko egin ezin 
zaionik ere. 

 


